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 الشهادات العلمية المتحصل عليها:ثانيا

تاريخ -أم المؤمنين-بكالوريا في العلوم اإلسالمية من ثانوية عائشةشهادة ال-6

 .م66/19/6771الحصول عليها 

م المعهد 62/19/6771الحصول عليها  الليسانس في الفقه وأصوله،تاريخشهادة --2

 -باتنة–إلسالمية االوطني للتعليم العالي للعلوم 

،تاريخ الحصول العلوم اإلسالمية شعبة الكتاب والسنةماجستير في شهادة ال-1

م كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية،جامعة الحاج 26/12/2116عليها

 -باتنة-لخضر

،تاريخ الحصول ي العلوم اإلسالمية شعبة كتاب وسنةفدكتوراه العلوم شهادة -1

 -باتنة– واالجتماعية والعلوم اإلسالمية اإلنسانيةم بكلية العلوم 11/19/2112عليها

من  2166شهادة التأهيل الجامعي في العلوم اإلسالمية شعبة كتاب وسنة سنة -6

 .جامعة الحاج لخضر باتنة

 الوظائف البيداغوجية:ثالثا

م بكلية 66/66/2116و م62/62/2111ابتداء من  -أ–ثم  -ب-مساعدأستاذ -6

 العلوم اإلسالمية

 

 م66/66/2112ابتداء من -ب-أستاذ محاضر-2
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 م11/11/2166ابتداء من -أ-أستاذ محاضر-1

 6عضو لجنة فريق التكوين في الدكتوراه بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة -

 2162/2167ساني لتخصص القرآن و السنة والفكر اإلن

ومن خالل ذلك المشاركة في لجان امتحان مسابقة الدخول إلى السنة أولى دكتوراه 

 م2167الطور الثالث ل م د ثم تقديم دروس تكوينية للناجحين 

مسابقة الدكتوراه الطور الثالث التخصص قرآن و سنة  والفكر  المشاركة في تأطير-

 2162/2167و   2169/2162و   2161/2169اإلنساني للسنة الجامعية 

مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة عايسي عتيقة تخصص كتاب وسنة بعنوان 

ث أنواعها وأثرها على الفرد والمجتمع دراسة موضوعية في الحدي:اآلداب النبوية "

 2161سنة "الشريف

المسؤولية "مناقشة أطروحة للطالبة صورية شرفاوي تخصص كتاب وسنة بعنوان -

 2162سنة "أحكامها من خالل الكتاب والسنة

جماليات اللغة البيانية "اإلشراف على الطالبة بلغانم مليكة وعنوان بحثها للدكتوراه -

 2169/2162" في القرآن الكريم

 مختلف الحديث " برك عبد الكريم وعنوان بحثه للدكتوراهاإلشراف على الطالب م-

 2167/2121"ود جمعا ودراسةفي شرح ابن رسالن على سنن أبي دا

 مقاييس في التخصص:المقاييس المدرسة :رابعا

الحديث التحليلي والحديث الموضوعي وعلل الحديث وعلم التخريج ومختلف -

ة و دراسات معمقة في الشروح الحديث ومشكله والحديث في الدراسات المعاصر

ومناهج المحدثين وضوابط فهم السنة النبوية وعلم الرواية ( 2)و ( 6)الحديثية 

 .والرواة

 المسؤوليات والوظائف اإلدارية:خامسا

عضو في اللجنة العلمية لقسم أصول الدين بكلية العلوم االجتماعية والعلوم -

 .م2111اإلسالمية ابتداء من فيفري 

اللجنة العلمية لقسم العلوم اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية عضو في -

 م2161والعلوم اإلسالمية ابتداء من سنة 

 النشاطات العلمية:سادسا

 2161سنة  6ط " المنتخب من كالم الحافظ في الجرح والتعديل:"الكتب المطبوعة-

 مطبعة الرياض باتنة الجزائر 

مطبعة الرياض باتنة الجزائر سنة   6ط" في تفسير القرآن الكريم منهج الجاللين"-

2161 

  



 :المقاالت العلمية المنشورة

مقال علمي "أثر المنهج النقدي الحديثي في ترسيخ القيم الحضارية في المجتمع"

مشاريع البعث الحضاري في ظل :"منشور في الكتاب الجماعي الذي يحمل عنوان 

عن مطبعة  مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة  الصادر" العمل النخبوي

 م2167 6باألغواط ط 

منشور "البعد الزماني والمكاني وأثرهما في فهم السنة عند الصحابة:"مقال بعنوان-

 .م2161-ه6116العدد السادس عشر -باتنة–في مجلة اإلحياء كلية العلوم اإلسالمية 

 :الملتقيات الدولية

األسباب -النطق عند  األطفال أثر عمل المرأة على تأخر:"عنوانهامشاركة بمداخلة -

قضايا األسرة "وكانت المداخلة ضمن أشغال الملتقى الدولي التاسع حول"-والعالج

والتشريعات  المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية

 22و29:منعقد يوميبكلية العلوم اإلسالمية بباتنة جامعة  الحاج لخضر ال"العربية

 .م2162نوفمبر 

 :األيام الدراسية

النوازل الطبية :"يوم دراسي حول " -دراسة فقهية–الفحص الطبي قبل الزواج  "-

المنعقد تحت إشراف مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة  "في فقه األسرة 

 .م بكلية العلوم اإلسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة 16/62/2161:يوم

 

 

 


